
 

  

 بوح البنات

 منتدى الرمسي لشيخ حممد العريفي

 

      

 بوح البنات
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  اإلسالم بين الموضة والتقليد        



 
إن السعي ملالحقة املوضة قضية اجتماعية خطرية تواجه اجملتمعات  : املوضة

وق اإلسالمية، يف ظل ظروفها االقتصادية واالجتماعية املرتدية، والنفس البشرية تت
دائًما للجمال وتعجب به، فاجلمال هبة من هللا يهبها ملن يشاء، وقد أخرب النيب 

 (فقال: إن هللا مجيل حيب اجلمال -وجلعز -بأن اجلمال من صفات هللا ) 
 .]مسلم[. بكل ما حتمل كلمة مجال من معىن

د عباده بالتزين والتجمل يف غري إسراف، مع التأكي -عز وجل-وقد أمر هللا 
ا بين آدم قد يعلى أن لباس التقوى هو الساتر احلقيقي لإلنسان، قال تعاىل: }

لك من ولباس التقوى ذلك خري ذ أنزلنا عليكم لباًسا يواري سوءاتكم وريًشا
  .[62{ ]األعراف: آيات هللا لعلهم يذكرون

 :الزينة املباحة
واملسلم يعمل على االهتمام مبظهره اخلارجي كل حسب طاقته وقدرته، وكل هذا 

مباح وال غبار عليه مادام ال يتعدى حدود الشريعة اآلمرة بسرت العورة للرجال 
ه قل من حرم زينة هللا اليت أخرج لعبادتعاىل: }والنساء على السواء، قال 

 .[26{ ]األعراف: والطيبات من الرزق
فالتجمل واالعتدال فيه واالنضباط أمر حسن وحممود، أما اإلسراف فيه والتقليد 

 األعمى لكل ما يبتدع على أيدي أعداء اإلسالم فهو املذموم الذي ال حيبه هللا
ن يؤسف له أن نرى من املسلمات من يلهث وال يرضاه لعباده. ومما -عز وجل-



 .وراء خطوط املوضة كما يسموهنا، ويعدُّون هذا حتضرًا وتقدًما
 :منبع املوضة

، وينبغي بداية أن نعلم أنَّ املوضة من صادرات الغرب الصلييب إىل بالد املسلمني
رة افاملوضة هي جمموعة أذواق وأهواء ضالة، تصور للناس السُّذَّج على أهنا احلض

 .بعينها، وأن من ال يفعل ذلك فهو غري متحضر وال جيأرى العصر
 :الدائرة املفرغة

والعجب كل العجب أن هذه املوضة تتغري بتغري الزمان واملكان والفصول 
والشهور، والطول والقصر، والسمنة والنحافة، وكرب السن، وصغره، مما يؤدي مبن 

 .ضي عليهاهبا الدوران حىت تق تتتبعها أن تدور يف دائرة مفرغة ال ينتهي
وقبل احلديث عن املوضة ينبغي للمسلم أن يضع يف حسبانه بعض املبادئ 

املؤمنني  -ز وجلع-الشرعية، حىت يفهم كيف يتعامل مع املوضة، فقد أمر هللا 
م قد ضلوا من وال تتبعوا أهواء قو بعدم اتباع أهواء القوم الضالني، قال تعاىل: }

[، وقد لعن رسول هللا ) 77{ ]املائدة: ا وضلوا عن سواء السبيلقبل وأضلوا كثريً 
 [البخاري]املتشبهات من النساء بالرجال واملتشبهني من الرجال بالنساء 

 :موضة النساء
ملوضة، يف جمتمعاتنا اإلسالمية قد اجنرفت يف تيار ا -خاصة-وحنن نرى أن املرأة 

عمْت  الثياب  ألمره، وإذا أمر بتقصريه أو لبسفإذا أمر الغرب بإطالة الثوب َسِم
الالصقة باجلسد كانت أول من يسمع ويطيع. فاملتبعة للموضة تبدو وكأهنا 



إنسانة خاوية من داخلها ال متلك إال أن تسلِ م وتستسلم ألصحاب األهواء، 
فإذا أمرها الغرب بارتداء )البنطلون( بدعوى أنه يسهل حركتها ويساعدها على 

 .اضة والذهاب إىل العمل، َسعت وأطاعت بدون وعي وال تدبرممارسة الري
وكذلك اختيار اإلكسسوارات وألوان املاكياج اليت جيب أن تتفق مع لون 
شى مع الفستان. أو البشرة، والدقة يف اختيار قمصَّة الشَّْعر وتسرحيته، حبيث يتما

 .أحدث القمصَّات العاملية.. إىل غري ذلك
 :موضة الرجال

ت املوضة توجه أكثر النساء، فإن أعداء اإلسالم مل يرتكوا الرجال، فظهر وإن كان
 يف الشباب تقليد الغربيني وغريهم من فساق هذه األمة، فرتاهم يقصون شعرهم
كما يقصه أحد املغنيني أو أحد الرياضيني، كما يلبسون السالسل الذهبية يف 

ال  -سوقا فيهم من فمل-أعناقهم، ويرتدون مالبس معينة، تشبًها بقوم هم 
 .يساوون عند هللا جناح بعوضة

 :املستفيد األول
واملستفيد األول من املوضة الشركات اليت تتاجر يف املنتجات اخلادمة هلذه 

املوضات، كالشركات املنتجة ألدوات التجميل، وكذلك وسائل اإلعالم املروِ جة 
الحقة كل ما ينشر املوضة ومهلذه املنتجات اليت جتعل همَّ اإلنسان األكرب متابعة 

ا عنها يف وسائل اإلعالم مبا يكفي لصرفه عن الغاية األساسية اليت ُخِلقم من أجله
لقت اجلنم وما خوهي عبادة هللا وتعمري الكون بالعمل الصاحل، قال تعاىل: )



 .[62( ]الذاريات: واإلنس إال ليعبدون
 :اآلثار اخلطرية للموضة

اد بني الناس فيه إثارة الغرائز، مما يؤدي إىل الفس كمْشُف املرأة ملفاتنها- 
واالحنالل اخللقي، وهذا بدوره كفيل باهنيار اجملتمع وضياع الروابط والعالقات 

 .الصاحلة بني الناس
انتشار الكرب والتفاخر بني الناس، حيث إن كل من الرجل واملرأة يتباهى - 

د حرم اإلسالم أن م اجملتمع، وقويتفاخر بثيابه على اآلخرين ويهتم بأناقته أما
 .يلبس املسلم لباس شهرة

انشغال وسائل اإلعالم خبدمة هذه املوضة، حيث إهنا الوسيلة األوىل لنشر - 
خطوط املوضة وتعريف الناس هبا، سواء أكانت وسائل إعالم مرئية أم مسموعة، 

ادية ملأم يف صورة كتب وجمالت خليعة، فوسائل اإلعالم تسعى وراء املكاسب ا
فال تراعي القيم اخللقية يف سبيل مكاسبها. وبداًل من أن يكون اإلعالم أداة 

وعي يصبح أداة لصرف الناس عن رعاية شئون األمة اإلسالمية واالهتمام 
 .باملصاحل الشريعة

انتشار العديد من األمراض وخباصة اجللدية بني النساء؛ نتيجة استخدام بعض - 
و ووسائل التجميل األخرى، وانتشار العديد من األمراض أنواع الِكِرمي والشامب

النفسية وخاصة بني النساء، كاحلسد واحلقد واإلحباط حيث إن بعض النساء ال 
 .جيدن ما يسايرن به املوضة



خروج املرأة للعمل سعًيا وراء املال الذي حيقق هلا أهدافها لشراء أحدث - 
يوم، فإهنا  ت احلياة املتزايدة يوًما بعداألزياء، بدال من أن تتحمل مع زوجها نفقا

ا، تنفق ما حتصل عليه من مال إلشباع رغباهتا، ويف هذا إثارة ملشاعر الزوج جتاهه
 وبداية لتفتت األسرة، وقد يضطر الزوج مع كثرة إنفاق زوجته أن ينزلق يف مهاو  

 .خطرية كالسرقة أو الرشوة أو االختالس
 :دور اإلسالم

اخلطرية املدمرة يقف اإلسالم حامًيا ومدافًعا عن املسلمني حىت  وأمام هذه اآلثار
 ال يسقطوا يف اهلاوية، فاإلسالم أمممرم بالتزين والتجمل، ولكنه حث على االعتدال

وا يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوالوسطية، قال تعاىل: }
كلوا واشربوا ، وقال  : )[ 23{ ]اأْلعراف: وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني

ى اإلسالم ( ]البخاري وأمحد[، ولقد هنوالبسوا وتصدقوا يف غري إسراف وال خميلة
 عن التكرب فقال ): )بينما رجل ميشي قد أعجبته مُجَُّتُه وبُ ْردامه إذ ُخِسفم به

 (األرُض، فهو يتجلجل يف األرض حىت تقوم الساعة
 [متفق عليه]

ووضع هلا من الضوابط ما يصوهنا من العبث واالمتهان. وقد صان اإلسالم املرأة 
 لوقوعها يف أخطار املوضة حبديث رسول هللا: -خاصة-ونذكر املرأة املسلمة 

)صنفان من أهل النار مل أرمها: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون هبا 
الناس، ونساء كاسيات عاريات مميالت، مائالت، رؤوسهن كأسنمة البخت 



ة، ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا( املائل
 .[]مسلم

عز -فأي الطريقني أحق أن يتبع، وأيهما عنوان احلضارة والتقدم؟! وصدق هللا 
رق بكم وأن هذا صراطي مستقيًما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفإذ يقول: } -وجل

[. إن اإلسالم حيرص 366]األنعام: { عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون
على اهلوية اإلسالمية ألتباعه، وأن تكون هلم شخصية استقاللية فال جيرون وراء 
كل الهث، وال يسمعون لكل ناعق، فمنهجهم حيفظ هلم شخصيتهم ومتييزهم 

 .عن بقية األمم
 التربج واحلجاب

المية، من تربج اإلسال خيفى على أحد ما عمت به البلوى يف كثري من البلدان 
كثري من النساء وسفورهن وعدم احتجاهبن عن الرجال، وإبداء زينتهن اليت حرم 

هللا عليهن إبداءها، وال شك أن ذلك من املنكرات العظيمة واملعاصي الظاهرة 
 اليت حتل هبا العقوبات وتنزل النقمات، ويرتتب عليها ظهور الفواحش وارتكاب

 .م الفساداجلرائم وقلة احلياء وعمو 
إن معصية التربج هلا ثقل كبري يف ميزان اآلثام، وهبا تسقط املرأة يف براثن 

الشيطان؛ لتصبح شيطانة ظاهرة للعيون، تفوق يف فسادها وإفسادها ما يفعله 
 .الشيطان بأتباعه

 :ما هو التربج؟



ها توالتربج هو أن ُتْظِهر املرأة للرجال األجانب ما يوجب الشرع أن تسرته من زين
وحماسنها؛ كأن تبدي هلم مفاتن جسدها، أو أن تفتنهم مبشيها ومتايلها 

 .وتبخرتها
ة مع والتربج معصية ليست فردية، بل هي معصية اجتماعية، تشرتك فيها املتربج

ويل أمرها الذي يسمح هلا بذلك وال مينعها، ويشارك فيها أفراد اجملتمع الذين ال 
احلرمان من غيها؛ لذلك استحقت املتربجة اللعن و يبالون بزجر املتربجة وردها عن 

 .اجلنة بل من تنسم رحيها
 :حكم التربج

والتربج حمرم بالكتاب والسنة وإمجاع األمة، وما تفعله أكثر نساء هذا الزمان من 
 التربج والزينة ما هو إال جماهرة بالعصيان وتشبه بالكافرات وإثارة للفتنة، قال

[، 22]األحزاب:  {وال تربجن تربج اجلاهلية األوىلوقرن يف بيوتكم تعاىل: }
وقال: )صنفان من أهل النار مل أرمها.. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 

هبا الناس، ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن كأسنمة البخت 
 املائلة ، ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا

 [ا( ]مسلموكذ

 :أسباب التربج
 :وللتربج أسباب كثرية منها

 ضعف اإلميان يف النفوس، فتستحسن القبيح، وتستقبح احلسن ويصري- 1



 .املعروف عندها منكرًا، واملنكر معروًفا
 .التقاعس عن واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر-  2
ملون بعلمهم، الذين حيقلة العلم، وظهور اجلهل، وقلة العلماء العاملني -  3

 .القدوة جملتمعاهتم
 سوء الرتبية والتوجيه والتعليم من جهة اآلباء ومن جهة منشآت التعليم،-  4
 وسائل اإلعالم ودورها اخلطري يف تشجيع التربج والسفور واالختالط،-  5
تقليد األوربيني واألمريكيني، واختاذهم قدوة ومثاًل أعلى يف احلضارة -  6

 .والتقدم
 :آثار التربج

 :آثار التربج كثرية، منها
شيوع الفواحش، وسيطرة الشهوات، وحلول الرذيلة، وفساد األسر، وتفشي 

الطالق، واإلساءة إىل املرأة يف عفافها وعرضها، مث يأيت بعد ذلك االهنيار 
 .األخالقي الشامل

 

 :احلجاب حرية
زينتها عن يسرت جسمها و وقد أمر هللا تعاىل باحلجاب، وهو أن ترتدي املرأة ما 

ه أنظار الرجال غري احملارم، واملرأة اليت تعتقد أن هللا تعاىل يضيق عليها بفرض
احلجاب، هي امرأة مل تتشبع روحها باإلميان، ومل يتشرب قلبها حقيقة اإلسالم، 



 .وإال لفهمت أن حريتها تكمن يف سرت جسدها من عيون الفساق
، وال عفيف، ال هتيج فيه الغرائز والشهواتواإلسالم يهدف إىل إقامة جمتمع 

لم تستثار، حىت ال تنتهي إىل سعار شهواين ال يرتوي. فال مكان يف اجملتمع املس
للنظرة اخلائنة واحلركة املثرية واجلسم العاري، من أجل ذلك كله فرض هللا احلجاب 

 .على املرأة حفظًا هلا من األذى، ومنًعا للرجال من الوقوع يف الفتنة
 :حكمة احلجاب

واحلجاب أو الزي الشرعي واجب على املرأة املسلمة وجوبًا عينيًّا ال يسعها تركه، 
يها النيب قل يا أوقد تعددت النصوص الواردة يف ذلك، ومثاله قوله تعاىل: }

ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن ذلك أدىن أن يعرفن 
 .[65{ ]األحزاب: رًا رحيًمافال يؤذين وكان هللا غفو 

دين قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبوقوله تعاىل: }
زينتهن إال ما ظهر منها وليضربن خبمرهن على جيوهبن وال يبدين زينتهن إال 

 .[23{ ]النور: لبعولتهن
 :شروط احلجاب

 :ويشرتط يف الزي الشرعي بعض الشروط، منها
م جلميع البدن: على رأي بعض الفقهاء، وقد استثىن بعضهأن يكون ساترًا -

[، 65]األحزاب:  {يدنني عليهن من جالبيبهنالوجه والكفني، لقوله تعاىل: }
واجللباب: هو الثوب السابغ الذي يسرت البدن، ومعين اإلدناء : اإلرخاء 



 .والسدل
 .أن يكون كثيًفا غري رقيق وال شفاف: ألن الغرض من احلجاب السرت-
ال و أال يكون زينة يف نفسه أو ذا ألوان جذابة تلفت األنظار؛ لقوله تعاىل: }-

[. أي بدون قصد أو تعمد، فإذا 23{ ]النور: يبدين زينتهن إال ما ظهر منها
كان يف ذاته زينة فال جيوز ارتداؤه ؛ ألن احلجاب هو الذي مينع ظهور الزينة 

 .لألجانب
، وال يظهر البدن بضيقه، وال جيسِ م العورةأن يكون واسًعا غري ضيق: ال يصف -

 .مواضع الفتنة
ل عني كأن ال يكون معطرًا: حىت ال يثري الرجال، وجيذب اهتمامهم، قال: )-

 .[انية ]الرتمذي( يعين ز زانية، واملرأة إذا استعطرت فمرت باجمللس، فهي كذا وكذا
ال: لعن رسول ق -رضي هللا عنه-أن ال يشبه زي الرجال: حلديث أيب هريرة - 

 .[أبو داود]  .الرجل يلبس لْبسةم املرأة، واملرأة تلبس لْبسمة الرجلهللا ) 
خنثني من لعن هللا املأن رسول هللا  قال: ) -رضي هللا عنهما-وعن ابن عباس 

 ( ]البخاري[، يعين املتشبهات بالرجال يفالرجال، واملرتجالت من النساء
 .أزيائهن، كبعض نساء هذا الزمان

 :أمهية احلجاب
احلجاب من أنفع الوسائل وأقواها يف منع الفاحشة، وهو الذي جينب املرأة 

 والرجل مسالك الفتنة والوقوع يف املعصية. وتقوم فلسفة الضوابط الشرعية لزي



ز على املرأة يف الرؤية اإلسالمية على حتييد أنوثتها يف حركتها االجتماعية، والرتكي
، وذلك اين يف تعاملها مع األجانب عنها، وليس بُعد األنوثةالُبعد اإلنساين واإلمي

 .يف كل ما يرتبط حبركتها خارج بيتها
 :النظرة الغربية

 وهذه الضوابط الشرعية قد خالفتها النظرة الغربية للمرأة متاًما، فأصبحت سلعة
 ختضع للعرض والطلب، وتعرض لإلهانة، بل وشيوع مضايقتها جنسيًّا، وتفشي

 .عليها واغتصاهبا االعتداء
 :الشرع احلكيم

ما أحكم الشرع اإلسالمي الذي فرض على املرأة احلجاب رمز الطهر والنقاء 
  :والعفاف، وصدق الشاعر إذ يقول

 صوين مجالك إن أردِت كرام   ةً 
 كي ال يصولم عليك أدين ضمي ْغمم
 ال تعرضي عن همْدي ربك ساع ةً 
 عمضِ ي عليه مدي احلياِة لت مْغنم  ي

 ا كان ربك جائرًا يف شرع هم

 فاستمسكي ِبُعراُه حىت تمْس لمِمي
 الزينة

 عين اإلسالم كثريًا بأمر الزينة، وأمر هبا نصًّا يف كتابه الكرمي، فقال جل شأنه:



 .[23{ ]األعراف: يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}
لي واستعمال باحلوالزينة اسم جامع لكل ما يُتزميَّن به، ويدخل فيه التحلي 

 .الكحل واحلناء، وغري ذلك من األشياء املباحة
 :الزينة املباحة

ني وغريمها من اللؤلؤ والياقوت والزمرد والزبرجد، وقد ب لبس الذهب والفضة- 
ال ذلك النيب ) عمليًّا عندما أخذ ذهًبا فجعله بيمينه، وحريرًا جعله بشماله، مث ق

 [بن ماجه( ]اعلى ذكور أميت، حل لنسائهم إن هذين حرامقولته املشهورة : )
لكمتمم، وهو تغيري لون شيب الرأس باحلناء والصفرة وا اخلضاب )صبغ الشعر(:- 

إن : )أن رسول هللا ) قال -رضي هللا عنه-وجتنب السواد؛ حلديث أيب ذر 
[، ( ]أبو داود والرتمذي والنسائيأحسن ما غري به هذا الشيب احلناء والكتم

وا هذا بشيء واجتنبوا السواد) ولقوله  :  (غمريِ 
 .[أبو داود، وأمحد]

أما جتميل الوجه وتزيينه باملساحيق، والتجمل باألصباغ، وما شابه ذلك فال 
ل يوجد نصوص متنع من ذلك، وليس هو تغيريًا خللق هللا؛ ألنه تغيري مؤقت، يزو 

 .ن خترج بهأ بالغسل باملاء، فهو مباح هلا يف بيتها، ولزوجها فقط، وال يصح
يدها : أومأت امرأة من وراء سرت ب-رضي هللا عنها-فقد قالت عائشة  احلناء:- 

(، قالت ؟ما أدري أيد رجل أم يد امرأةإىل رسول هللا  فقبض النيب  يده، وقال: )
: بل يد امرأة، قال : )لو كنت امرأة لغريت أظفارك( )يعين باحلناء( ]أبو داود، 



 [والنسائي
ن فال من ُعِرض عليه رحياعند عدم وجود أي رجل أجنيب؛ قال: ) التطيب:- 

ا كذلك ( ]مسلم، وأبو داود[. ويباح هليرده، فإنه خفيف اْلممْحممل طيب الريح
ن كان له شعر مترجيل الشعر ودهنه وتنظيفه، قال: ) -أيًضا-الكحل، ويباح هلا 

 .[( ]أبو داودفليكرمه
 :الزينة احملرمة

صالة وآتني وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل وأقمن التعاىل: } قال هللا التربج:- 
 إن يدعون من دونه[، وقال تعاىل: }22{ ]األحزاب: الزكاة وأطعن هللا ورسوله

إال إناثًا وإن يدعون إال شيطان مريًدا. لعنه هللا وقال ألختذن من عبادك نصيًبا 
مرهنم فليغرن األنعام وآل مفروًضا. وألضلنهم وألمنينهم وألمرهنم فليبتكن آذان

 {خلق هللا ومن يتخذ الشيطان وليًّا من دون هللا فقد خسر خسرانًا مبيًنا
  .[335 -337النساء: ]

إن من أخالق املرأة اليت قيدت أنوثتها بقيود الشريعة: االحتشام، والعفاف، 
لتربج ا واحلياء. أما املرأة اليت حتللت من قيود الشريعة وتعدَّت حدودها، فخلقها:

واإلغراء. ولقد اتسعت مظاهر التربج يف العصر احلديث، فشملت خروج النساء 
 .عاريات مع إظهار زينتهن اخللقية واملكتسبة اليت فيها تغيري خللق هللا

الت: يا أن امرأة سألت النيب ) فق -رضي هللا عنها-فعن أَساء  وصل الشعر:- 
قط(، وإين شعرها )تقصف وس رسول هللا، إن ابنيت أصابتها احلصبة فتمرق



 [متفق عليه( ]لعن هللا الواصلة واملستوصلةزوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: )
والواصلة ممْن تصل شعر املرأة بشعر أخرى، واملستوصلة من تطلب وصل شعرها، 

واللعن أقوى الدالالت على التحرمي، والوصل تغيري خللقة هللا بإضافة شعر 
تخدام ما عن طريق اس-الوصل يف العصر احلديث خارجي للمرأة. ولقد تطور 

عر ويكون الشعر املستخدم لذلك إما من ش -يسمونه )باروكة( أو )بوستيجيه(
 املرأة األصلي

الذي سبق قصه، أو من شعر طبيعي المرأة أخرى، أو من شعر حيوان، أو من 
شعر صناعي، ويكون يف حكم الوصل ما تستخدمه بعض النساء من رموش 

، وخالصة األمر أنه حيرم على املرأة وصل شعرها بشعر آخر يف حالة صناعية
الصحة أو يف املرض، وسواء كانت متزوجة أو غري متزوجة، وسواء كان ذلك 

 .بإذن زوجها وعلمه أو بدوهنما، فكل ذلك حرام
]متفق  (لعن هللا الواصلة واملستوصلة، والوامشة واملستومشةقال  : ) : الوشم- 

 [عليه
كحل أو يف اجللد حىت يسيل الدم، مث حيشى بال -أو حنوها-والوشم هو غرز إبرة 

مبادة أخري حىت خيضر. وللوشم أَساء خمتلفة ختتلف باختالف البالد، ومنها 
)الدق(. ويقوم الواشم أو الوامشة برسم أشكال خمتلفة على اجللد يف مناطق الوجه 

خللق هللا؛ لذا  بتة ال تزول، وهذا تغيريواليدين والذراعني غالًبا، وتظل الرسوم ثا
 .فهو حرام، واملستومشة هي اليت تسأل وتطلب أن يُفعمل هبا ذلك



النمص يراد به ترقيق شعر احلاجبني على اخلصوص. والنامصة هي  النمماص:- 
اليت تأخذ من شعر حاجب غريها، وترققه، واملتنمصة هي اليت يُفعل هبا ذلك، 

لعن هللا الوامشات واملستومشات والنامصات هللا  : )وهو حرام؛ لقول رسول 
 .[( ]مسلمواملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات خلق هللا

يادة وقال الطربي: ال جيوز للمرأة تغيري شيء من خلقتها اليت خلقها هللا عليها، بز 
أو نقص، التماًسا للحسن ال لزوج وال لغريه، كمن تكون مقرونة احلاجبني فتزيل 

ا بينهما. ويقول اإلمام النووي : ويستثىن من النماص ما إذا نبت للمرأة حلية أو م
 .شارب، فال حيرم عليها إزالتها، بل ُيستمحب

 لعن هللا... واملتفلجات للحسن املغريات خلق هللا...(قال  : )  : التفلج- 
 []مسلم

لياًل، وُيسمَّى قواملتفلجة هي اليت تمربُد من أسناهنا؛ ليتباعد بعضها عن بعض 
 .أيًضا الوشر، وهو حرام

ها أميا امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من رحيقال: )اخلروج بالطيب: - 
(. ]أبو داود والرتمذي والنسائي[؛ ملا يف ذلك من الفتنة. أما تعطر فهي زانية

ها جاملرأة أمام زوجها ويف بيتها فهذا أمر مباح هلا، بل واجب عليها إذا طلبه زو 
 .منها إعفاًفا لنفسه، وإبقاء على املودة بينهما

( قوم فهو منهممن تشبه بلقوله: )التزين مبا فيه تشبه بغري املسلمات: - 
]أبوداود، وأمحد[، وقد لعن رسول هللا ) املتشبهني من الرجال بالنساء، 



 .[واملتشبهات من النساء بالرجال ]البخاري
 ملن تظهر املرأة زينتها؟

 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدينتعاىل: }قال 
زينتهن إال ما ظهر منها وليضربن خبمرهن على جيوهبن وال يبدين زينتهن إال 

لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواهنن أو 
 غري أويل أمياهنن أو التابعنيبين إخواهنن أو بين أخواهتن أو نسائهن أو ما ملك 

األربة من الرجال أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء وال يضربن 
م بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن وتوبوا إىل هللا مجيًعا أيها املؤمنون لعلك

جيوز  اثين عشر صنًفا من الناس -تعاىل-[. استثىن هللا23{ ]النور: تفلحون
 .هلم ي زينتها هلم، وما عدا ذلك فليس هلا أن تبدي شيًئا من زينتهاللمرأة أن تبد

ل جيب على املرأة أن تتزين لزوجها، وذلك بالتعطر والتكح زينة املرأة لزوجها:
واللباس احلسن؛ حىت تسره وتضاعف من رغبته فيها، كما أنه أدعى إىل دوام 

يه مادة حمرمة، تتزين مبحرم أو مبا فاحملبة واملودة بينهما. وال جييز هلا اإلسالم أن 
حىت ولو أمرها زوجها؛ إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق. وينبغي أال تقصد 

 .بزينتها أحًدا غري زوجها
 :الكوافري

و من العادات السيئة اليت انتشرت يف كثري من بالد املسلمني، ذهاب النساء إىل 
وال خيفى على  شعورهن أو للتجمل، ما ُيسمَّى بالكوافري أو الصالونات لتصفيف



أحد ما حيدث يف تلك األماكن من املخالفات الشرعية، وعلى املسلمة أال تقع 
يف هذه األمور، مع حرصها على التجمُّل لزوجها، وال مانع أن يكون لديها 

 .أدوات تستعملها يف بيتها كالكرميات واملساحيق، وأدوات تصفيف الشعر
 :الرؤية اإلسالمية

إن اإلسالم أعطى املرأة مكانة متميزة، واحرتم فيها عقلها، وقدر فيها إمياهنا 
وتقواها وإنسانيتها، ويريدها إذا ظهرت يف اجملتمع أن تعامل وفق إمياهنا وتقواها 

 .وسلوكها القومي، وليس وفق مظهرها وجاذبيتها وفتنتها
رم أن تبدو املرأة فهي حتفالرؤية اإلسالمية لزينة املرأة خارج بيتها رؤية واضحة، 

خارج بيتها بوصفها أنثى، تتزين مبا تراه جاذبًا ألنظار من حوهلا؛ ألن ذلك 
دين حييلها إىل سلعة للفتنة وبضاعة للهو والعبث، ويفقدها أهم ما تعتز به من ال

 .واخللق والعقل، بل واإلنسانية


